
Hotel Narvil Conference & SPA, 16 stycznia 2018 roku

Spotkanie prasowe CIECH Sarzyna 
podsumowanie roku 2017, plany rozwojowe na rok 2018



Międzynarodowa grupa chemiczna na stabilnej ścieżce wzrostu. 
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CIECH Sarzyna – najważniejsze informacje
Spotkanie prasowe w Hotelu Narvil

CIECH Sarzyna to fundament segmentu organicznego Grupy CIECH

Największy polski producent środków ochrony roślin, 

lider rynku herbicydów (w tym glifosatów), 

w ofercie posiadający również fungicydy, insektycydy, zaprawy nasienne i nawozy 

dolistne.

Produkty obecne w ponad 40 

krajach świata (Europa, Bliski 

Wschód, Azja, Australia)

Coroczne wysokie nakłady 
inwestycyjne w badania i rozwój 

produktów

Główny dostawca 

żywic 

na rynku krajowym 



CIECH Sarzyna – plany rozwojowe w biznesie AGRO

CIECH Sarzyna – podsumowanie roku 2017 w biznesie AGRO
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CIECH Sarzyna – podsumowanie roku 2017
Spotkanie prasowe w Hotelu Narvil

Dynamiczny wzrost sprzedaży na tle kurczącego się rynku!

-2,2%-5,4%

Sprzedaż ŚOR w Polsce Sprzedaż ŚOR - CIECH Sarzyna

sezon
2015*

sezon
2016*

sezon
2017*

+20,1%
+8,8%

sezon
2015*

sezon
2016*

sezon
2017*
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*rozumiany jako sezon, czyli IV kw. danego roku + I, II i III kw. następnego roku

wynosi dziś udział CIECH Sarzyna 
w polskim rynku ŚOR6,4%

wzrosły udziały CIECH Sarzyna 
w polskim rynku ŚOR od sezonu 2015o 42%
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CIECH Sarzyna – podsumowanie roku 2017
Spotkanie prasowe w Hotelu Narvil

Numer jeden wśród herbicydów zbożowych!

+5,5%-7,4%

Sprzedaż herbicydów zbożowych w Polsce Sprzedaż herbicydów zbożowych - CIECH 
Sarzyna

sezon
2015*

sezon
2016*

sezon
2017*

+34,7%

+27,1%
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sezon
2015*

sezon
2016*

sezon
2017*

wynosi dziś udział CIECH Sarzyna 
w polskim rynku herbicydów zbóż20,7%

wzrosły udziały CIECH Sarzyna w rynku 
herbicydów zbożowych od sezonu 2015o 75%

*rozumiany jako sezon, czyli IV kw. danego roku + I, II i III kw. następnego roku
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CIECH Sarzyna – podsumowanie roku 2017
Spotkanie prasowe w Hotelu Narvil

Znajomość herbicydów zbożowych.

14%

12%

10%

7%

5%

21%

25%

13%

7%

14%

7%

6%

24%

4%

5%

7%

4%

8%

7%

48%

43%

43%

36%

51%

31%

33%

47%

17%

38%

43%

28%

47%

43%

25%

16%

Chwastox Extra 300SL

Chwastox Turbo 340SL

Huzar Activ OD

Lancet Plus 125 WG

Mustang

Glean 75 DF

Axial

Chwastox Trio 540 SL

Expert Met 56 WG

Granstar Ultra SX 50 SG

Lintur 70 WG

Legato Plus 600 SC

Mocarz

Mustang Forte

Tolurex 50 SC

Agritox 500 SL

TOP OF MIND Spontaniczne Asystowane

83%

80%

65%

41%

18%

73%

41%

51%  

50%

45%

51%

69%

23%

32%

56%

20%

Źródło: Kleffmann
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CIECH Sarzyna – podsumowanie roku 2017
Spotkanie prasowe w Hotelu Narvil

AGROSAR – nowy lider na rynku glifosatów!

wynosi dziś udział CIECH Sarzyna 
w polskim rynku glifosatów42,8%

wzrosły udziały CIECH Sarzyna w polskim 
rynku glifosatów od sezonu 2015

o 110%

Sprzedaż glifosatów w Polsce Sprzedaż glifosatów – CIECH Sarzyna

sezon
2015*

sezon
2016*

sezon
2017*

+88,9%

+50,0%

sezon
2015*

sezon
2016*

sezon
2017*

D
an

e 
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M
S

-3,4%

+39,5%

*rozumiany jako sezon, czyli IV kw. danego roku + I, II i III kw. następnego roku
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CIECH Sarzyna – podsumowanie roku 2017
Spotkanie prasowe w Hotelu Narvil

Nowe produkty AGRO

Chwastox Complex 260 EW

herbicyd w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania
chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej oraz na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych.śr
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Sarfun® DUO 515 FS

charakteryzujący się wysoką skutecznością ochrony nasion, siewek i młodej rośliny przed chorobami 
grzybowymi dzięki dwóm uzupełniającym się substancjom aktywnym. 

Sarox® DUO ACTIVE

zapewnia pełną ochronę – zwalcza kompleks chorób wczesnej fazy rozwoju zbóż oraz grzybów z rodzaju
Fusarium. Przygotowuje roślinę do zimowania, zmniejsza ryzyko wymarzania oraz sprzyja rozwojowi na
wiosnę.
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CIECH Sarzyna – podsumowanie roku 2017
Spotkanie prasowe w Hotelu Narvil

Nowa kategoria produktowa w biznesie AGRO - profesjonalne nawozy dolistne

Rynek profesjonalnych nawozów dolistnych

300 mln zł
szacunkowa wartość 

rynku w Polsce

60 proc.
wzrost rynku w latach 

2011-2016
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CIECH Sarzyna – podsumowanie roku 2017
Spotkanie prasowe w Hotelu Narvil

Nowe rejestracje za granicą w 2017 r. 

14 
nowych rejestracji polskich

środków ochrony roślin zagranicą

19% 
przychodu ze sprzedaży

środków ochrony roślin w sezonie 2017 

stanowił eksport

Rejestracje w krajach:

Niemcy, Włochy, Belgia

Czechy, Grecja, Francja

Azerbejdżan, Iran, Słowenia



Segment

12

CIECH Sarzyna – podsumowanie roku 2017
Spotkanie prasowe w Hotelu Narvil

Już 50 produktów w portfolio marki ZIEMOVIT!

W 2017 roku ofertę marki ZIEMOVIT poszerzyły…

4 nowe, jesienne nawozy:

 do iglaków

 do trawników

 płynny

 uniwersalny

ZIEMOVIT Naturalny – nowa, 
organiczna kategoria w ofercie marki

17 nowości, w tym:

 organiczne nawozy, biopałeczki nawozowe, 
humusy, biokomposter, bioaktywator oraz 

w pełni naturalny środek na mszyce.
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CIECH Sarzyna – podsumowanie roku 2017
Spotkanie prasowe w Hotelu Narvil

Duże nakłady na nowoczesną komunikację marketingową

Kampania promocyjna
z udziałem 

państwa Bardowskich 
z programu Rolnik Szuka Żony 

Ogólnopolska kampania dla produktów AGRO - komunikacja 360 
stopni

Loteria promocyjna marki CHWASTOX
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CIECH Sarzyna – podsumowanie roku 2017
Spotkanie prasowe w Hotelu Narvil

Opakowania CHWASTOX w finale konkursu Dobry Wzór

Linia produktów CHWASTOX otrzymała tytuł „Finalista 
Konkursu Dobry Wzór 2017” w kategorii „Grafika użytkowa 

i opakowania”.

Konkurs „Dobry Wzór” 
organizowany jest od 1993 

roku. Konkurują w nim ze sobą 
produkty wskazane przez 
jedyny w kraju, niezależny 

monitoring wzorniczy rynku -
Instytutu Wzornictwa 

Przemysłowego. Celem 
konkursu jest wyróżnienie 

produktów i usług 
charakteryzujących się wysoką 

jakością wzornictwa oraz 
wspieranie ich producentów 

i dystrybutorów.
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Inwestycje 2017 - nowe linie konfekcyjne

CIECH Sarzyna – podsumowanie roku 2017

Nowe linie konfekcyjne to wielokrotny wzrost 
wydajności produkcji.

Nowoczesna linia konfekcyjna pozwala świadczyć 

CIECH Sarzyna wysokiej jakości usługi formulacji dla 

innych podmiotów.

Dzięki wysokiej automatyzacji 

i prędkości produkcji, nowa inwestycja stała się ważną 

przewagą konkurencyjną Spółki

(3-4 krotny wzrost wydajności).

Nowa inwestycja obejmowała budowę 2 nowoczesnych i zautomatyzowanych linii 
produkcji  opakowań oraz 2 nowych linii rozlewniczych.
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Jubileusz 80-lecia zakładów w Nowej Sarzynie

CIECH Sarzyna – podsumowanie roku 2017
Spotkanie prasowe w Hotelu Narvil

… i wiele innych!

Rewitalizacja przestrzeni zielonych 
i terenów publicznych 

w Nowej Sarzynie

Plac zabaw dla 
dzieci 

niepełnospra-
wnych w Nowej 

Sarzynie 

Defibrylatory AED dla Nowej 
Sarzyny (ratunek przy zatrzymaniu 

krążenia)

Opieka nad storczykarnią 
oraz ogrodami Muzeum -

Zamku 
w Łańcucie



CIECH Sarzyna – plany rozwojowe w biznesie AGRO

CIECH Sarzyna – podsumowanie roku 2017 w biznesie AGRO



Segment

18

Filary rozwoju biznesu AGRO w CIECH Sarzyna

CIECH Sarzyna – plany rozwojowe
Spotkanie prasowe w Hotelu Narvil

ekspansja 
zagraniczna

rozwój portfolio 
produktowego 
(CIECH R&D)

intensyfikacja 
działań 

marketingowych

rozbudowa 
kanałów dystrybucji 

oraz
wzmacnianie sił 

sprzedaży
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CIECH Sarzyna – plany rozwojowe
Spotkanie prasowe w Hotelu Narvil

CHWASTOX Nowy Trio 390 SL

następca CHWASTOX Trio 540 SL. Środek chwastobójczy w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, 

stosowanym nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej i jęczmieniu jarym. 

METISED 700 WG

Wiodąca substancja aktywna w ochronie przed parchem jabłoni.

 Tolerancyjny na niekorzystne warunki pogodowe: zmywanie przez deszcz, zmiany temperatur.

Wygodny w stosowaniu dzięki praktycznej dawce i granulowanej formie użytkowej.

Nowości w ofercie na rok 2018
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Nowości w ofercie na rok 2018

CIECH Sarzyna – plany rozwojowe
Spotkanie prasowe w Hotelu Narvil

AGROTALONIL 500 SC

 Brak uodpornień: Multisite mode of action - działa na różne czynności życiowe grzybów.

 Szeroki zakres upraw i zwalczanych chorób.

 Doskonały partner do mieszanin zbiornikowych.

PENGAR 5 GB

Pengar 5GB jest środkiem ślimakobójczym w formie przynęty granulowanej, przeznaczonym do zwalczania 
ślimaków nagich.
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Nowości w ofercie na rok 2018

CIECH Sarzyna – plany rozwojowe
Spotkanie prasowe w Hotelu Narvil

BELTONE 25 FS

 Szeroki zakres rejestracji - najważniejsze gatunki uprawne zbóż ozimych i jarych.

Wysoka skuteczność wobec najważniejszych sprawców chorób wczesnej fazy rozwojowej zbóż.

 Szybkie i skuteczne działanie systemiczne w roślinie.

RANCOMA 15 ME

 Innowacyjna forma użytkowa – mikroemulsja (ME).

 Gwarancja równomiernego i dokładnego pokrycie ziaren na niespotykanym wcześniej poziomie.

Wygodna niska dawka produktu na 100 kg ziarna.



Segment

22

SARMIN maksi - rozbudowa portfolio w kategorii nawozów specjalistycznych

CIECH Sarzyna – plany rozwojowe
Spotkanie prasowe w Hotelu Narvil

Dotychczas niespotykana na rynku zawartość krzemu rozpuszczalnego 
w wodzie (Si 12%)!

SARMIN maKSi warto stosować w uprawie zbóż, rzepaku ozimego, buraków 
cukrowych i kukurydzy. Zalecana dawka to 0,5 l/ha w zależności od uprawy 

zalecamy stosować od 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym.

Poprawa ogólnej kondycji roślin poprzez synergistycznie oddziaływanie krzemu 
i potasu, potwierdzone w doświadczeniach polowych przeprowadzonych przez 

IUNG w Puławach. 

Najwyższa zawartość potasu spośród nawozów zawierających krzem – 12%!



Kontynuacja ekspansji zagranicznej
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CIECH Sarzyna – plany rozwojowe

Program rozwoju portfolio 
20 nowych własnych produktów w latach 2017-2021

rejestrowanych w strefie Centralnej i Południowej

Polska Niemcy Wielka Brytania Irlandia

Francja Włochy Hiszpania Czechy

Plan inwestycyjny dla uzyskania własnych 

zezwoleń dla substancji aktywnych
Zwiększanie z 2 w 2016 do 10 w roku 2020

Rozszerzenie stosowania obecnych środków

Globalne megatrendy

 Intensyfikacja upraw z powodu ciągłego wzrostu zapotrzebowania na żywność oraz
spadku powierzchni pól uprawnych na 1 mieszkańca.

 Zrównoważone i ekologiczne rolnictwo w krajach rozwiniętych.

 Ekstremalne warunki klimatyczne oraz rosnąca presja patogenów stwarza coraz
większe wyzwania przed producentami żywności.

środki ochrony roślin są 
jedną z odpowiedzi na 
wyzwania dla rolnictwa 

XXI wieku.



Wybrane plany marketingowe na rok 2018
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CIECH Sarzyna – plany rozwojowe

LOTERIA CHWASTOX 
COMPLEX

Ogólnopolska loteria Ciech Sarzyna. 
Co godzinę do wygrania nagroda rzeczowa. 
Nagroda Główna – OPRYSKIWACZ POLOWY

DNI POLA 
CIECH SARZYNA

14 czerwca 2018 r. w Orłowie k. Nowego Dworu 
Gdańskiego. Prezentacja skutecznych rozwiązań 

herbicydowych i nie tylko. 

KAMPANIA DEDYKOWANA 
RODZINIE PRODUKTÓW CHWASTOX

Szeroka kampania dla najpopularniejszej linii herbicydów zbożnych 
w Polsce. 

Media: prasa, telewizja, internet, BTL 

KAMPANIA DEDYKOWANA PRODUKTOWI 
AGROSAR 360 

Szeroka kampania ogólnopolska obejmująca media masowe 
i materiały POS:

Media: 
prasa, telewizja, internet, BTL 



Programy lojalnościowe
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CIECH Sarzyna – plany rozwojowe

Teraz Sarzyna

Program lojalnościowy dedykowany punktom sprzedaży 
środków ochrony roślin, oferujący atrakcyjne bonusy dla 
stałych klientów w postaci gotówki wypłacanej na kartę 

przedpłaconą.  

Twoja Sarzyna

Program lojalnościowy dedykowany  Gospodarstwom, 
oferujący atrakcyjne bonusy i konkurencyjne ceny dla 

stałych klientów. 



Grupa CIECH – oferta dla rolnictwa
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CIECH Sarzyna – plany rozwojowe

Sól paszowa
dostarcza zwierzętom 

niezbędnych jonów sodu 
i chloru, co poprawia 

efektywność 
i wydajność produkcji zwierzęcej

SOBIC FEED
(soda paszowa)

ważny dodatek do paszy, który 
zwiększa efektywność procesu 
żywienia zwierząt, poprawiając 

m.in. transport składników 
odżywczych do komórek

Lizawki solne
dostarczają zwierzętom 

niezbędnych jonów sodu 
i chloru, co poprawia 

efektywność 
i wydajność produkcji zwierzęcej 



Dziękujemy za uwagę!


